
؛ وهذا بيان فكلما ازداد اإلنسان من شربه ازداد إمثا وهذا بيان؛ اهللا تعاىل أشار إىل أن اإلمث كثري أو كبري

يف تعدادها إغراء لذوي النظر  واملنافع أيضا أمجلها اهللا عزوجل ألن تعدادها ال فائدة فيه ورمبا يكون

؛ أي ما زاد على حاجتكم  بني واضح ما يف إشكال )) (( قل العفو؛ وكذلك قوله:  سيفاحل

يبني يظهر، بينته فتبني يعين ظهر؛ ))  كذلك يبين اهللا لكم اآليات ((؛  وضرورتكم وليس فيه إشكال

معىن: يظهر؛  )) يتبين )) (( حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود (( ومنه قوله تعاىل:

مجع آية ))  واآليات ((؛  ن واضحة جليةأي يظهرها حىت تكو  )) يبين اهللا لكم اآليات ((فمعىن: 

ما  الشيخ :،  شرعية والقدرية الطالب :؟  وقد مر علينا كثريا أن اآليات تنقسم إىل قسمني يال يا خالد

؟ اآليات الشرعية  ؛ اآليات الشرعية ما هي كونية طيب الشيخ :كونية،  الطالب :؟  يف ثاين للقدرية

، بينها بيانا تاما؛ لكن اآليات الشرعية  الكونية وال اآليات الشرعيةبينها ال اآليات ,  هي املخلوقات

؛ وهلذا جاءت  بينها اهللا تعاىل بيانا مفصال حلاجتنا إىل العبادة فإننا حمتاجون إىل العبادة إمجاال وتفصيال

د لق (اآليات الشرعية مفصلة كما قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه كما قال أبو ذر رضي اهللا عنه: 

 ) توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إال ذكر لنا منه علما

علمكم نبيكم حتى الخراءة ؟ قال: أجل ثم قال لقد نهانا أن  (وقال رجل لسلمان الفارسي: 

إذا اآليات  ) ؛ وأن نستنجي برجيع أو عظم ؛ وأن نستنجي باليمين نستقبل القبلة في غائط أو بول

؛ أما اآليات الكونية فإن التفصيل فيها يكون  الشرعية مبينة مفصلة على وجه التفصيل حلاجتنا إليها

 ؛ جتد مثال من آياته الليل والنهار يف أيش؟ ويش يدلنا عليه؟ لكن باألجناس أو باألنواع ال باألفراد

هي على أي شيء هي آية؟  )) رضومن آياته خلق السموات واأل ((؛  احبث عنها جتد شيء الكثري

؛ فاآليات الكونية جعلها اهللا جمملة عامة ما بينها تفصيال ألن الناس ليسوا  احبث وجتد وعلى هذا فقس

؛ وأيضا فإا آيات مشهودة حمسوسة ميكنهم أن يعرفوا ما فيها على وجه  حباجة إليها على وجه التفصيل



، وامسها الكاف، وخربها  لعل هذه للتعليل )) كم تتفكرونلعل ((وقوله:   . التفصيل بقدر استطاعتهم

؟  ؟ أو يف ماذا ؛ لكن نتفكر مباذا عندي هذه موقف))  لعلكم تتفكرون )) (( تتفكرون (( مجلة:

واضح أن التفكر يف الدنيا؛ لكن  لعلكم تتفكرون في الدنيا )) ((؛  )) في الدنيا واآلخرة ((قال: 

؛  ؟ إذا تتفكرون يف الدنيا واآلخرة يف شئوما هل الناس يف يوم القيمة يتفكرون )) واآلخرة ((قوله: 

وليس املعىن أن التفكر واقع يف اآلخرة ال إمنا نتفكر يف هذه الدنيا يف حياتنا فيما يتعلق بشئون الدنيا 

لآليات الشرعية شامل  )) يبين اهللا لكم اآليات ((؛ وهذا مما يؤيد أن اآليات يف قوله:  وشئون اآلخرة

الدنيا غالبهم  أمر؛ وما يتعلق ب ؛ ألن ما يتعلق بشأن اآلخرة غالبها من اآليات الشرعية واآليات الكونية

: ؛ يعين يتفكر يف شئوم؛ وإذا تفكر اإلنسان يف الدنيا وجد أا كما قال اهللا تعاىل من اآليات الكونية

ملاذا اختلط؟ لكثرته،  )) السماء فاختلط به نبات األرضإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من  ((

فاختلط به نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام حتى إذا  ((؛ امتد وتشابك وكثر فتشابك  وامتداده

وأنه ما بقي  )) وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ((يعين كمال زينتها  )) أخذت األرض زخرفها

وقال  )) أتاها أمرنا ليال أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن باألمس ((إال أن ي ويستثمرها 

كمثل غيث  وتفاخر بينكم وتكاثر في األموال واألوالد إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ((تعاىل: 

أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من 

؛ كأا أسئلة  كلها معطوفة بالواو  )) يسألونك (())  يسألونك عن اليتامى((   . )) اهللا ورضوان

؛ وجه االرتباط بني السؤالني واضح جدا؛ ألن  ؛ مث سألوا ماذا ينفقون ؛ سألوا أوال اخلمر وامليسر متتابعة

ويسألونك  ((؛ مث قال اهللا:  بذل املال بفائدةيف اخلمر وامليسر إسراف املال بدون فائدة ويف اإلنفاق 

يسألونك  ((؛  ألنك إذا عرفت السبب عرفت وجه ارتباط السؤال الثالث بالسؤالني قبله))  عن اليتامى

؛ واليتيم  ؛ مشتق من اليتم وهو االنفراد اليتامى مجع يتيم وهو الذي مات أبوه ومل يبلغ )) عن اليتامى



ية أكثر؛ وهلذا جاء يف القرآن الكرمي جاءت الوصاية م كثريا؛ مبا أن أباه قد تويف حيتاج إىل عناية ورعا

إن الذين يأكلون أموال  ((سبب ذلك أن اهللا عزوجل ملا أنزل  )) ويسألونك عن اليتامى ((فقوله: 

 )) وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن ((وأنزل  )) اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا

؛  آيتني أشكل على الصحابة رضي اهللا عنهم فصاروا جيعلون طعام األيتام على حدة وطعامهم حدة

مبعىن أنه إذا طبخ لليتيم طبخا جعله له وحده؛ هذا الطبخ إما أن يفسد وال يصلح لألكل، وإما أن 

طعاما ، وشق عليهم أن جيعلوا اليتامى  يصلح لألكل لكن ليس على وجه األكمل فتحرجوا من ذلك

، وأشكل عليهم فيما لو خلطوا طعامهم مع طعام اليتامى واهللا تعاىل  على حدة وهلم طعاما على حدة

فسألوا النيب عليه  )) إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ((يقول: 

بالغة واالختصار والوضوح الصالة والسالم عن ذلك فأجام اهللا عزوجل جبواب يف غاية ما يكون من ال

تعين أن اإلنسان يتبع ما هو أصلح هلم يف  )) إصالح ((وكلمة  )) قل إصالح لهم خير (( فقال: 

؛ أي  ؛ وسواء كان ذلك يف اإلجياب أو بالسلب مجيع الشئون سواء كان ذلك يف الرتبية أو يف املال

؟ مبعىن هل  مطلق أو تفضيل مقيد؛ هل هي تفضيل  ؛ وكلمة: خري شيء يكون إصالحا هلم فهو خري

، اإلصالح خري  ؟ اجلواب: خريية مطلقة أن التقدير: إصالح هلم خري من اإلفساد أو أنه خريية مطلقة

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح  ((؛ وهذا نظري قوله تعاىل:  من كل شيء

يف مشوهلا وعمومها ووضوحها كاجلملة  هذه اجلملة )) عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

هذه اجلملة الثانية مما تضمنه اجلواب؛ ألين قلت قبل: إن ))  وإن تخالطوهم فإخوانكم ((الثانية 

 وإن تخالطوهم فإخوانكم ((والثانية:  )) قل إصالح لهم خير ((؟ إحدامها:  اجلواب تضمن مجلتني

شرب وجعلتم طعامهم مع طعامكم فإم ليسوا أجانب بل هم يعين إن ختالطوهم يف األكل وال)) 

؛ قد يكون أخ الصغري قد  ؟ يف الدين أو يف النسب أو فيهما مجيعا ؛ يف الدين أو يف النسب إخوانكم



؛ وقد يكون اليتم من أبناء عمك فيكون أخا  مات أبوه وهو أخوك فيكون أخا لك يف الدين والنسب

؛ املهم إم إخوان لنا  ا لك ولكنه ليس مبؤمن فيكون أخا لك يف النسب؛ وقد يكون أخ لك يف الدين

؛ ومعلوم أن خمالفة األخ ألخيه أمر ال يستنكف منه وال  سواء يف الدين أو يف النسب أو فيهما مجيعا

؛ فإذا شعرمت وأنتم ختالطوم بأم إخوانكم فإنكم سوف حترصون على أن ال ختالطهم إال  خيشى منه

؛ ذا ارتفع  ومعروف أن األخ حينوا على أخيه )) فإخوانكم ((؛ وهلذا قال:  ه فيه مصلحة هلمعلى وج

وجل بدأ باإلصالح قبل املخالطة كأنه يفيد أنه إذا مل يكن يف املخالطة إصالح  احلرج وتأمل أن اهللا عز

؛ إذا  ضرهم بشيءفاألفضل عدم املخالطة وإن كان فيه إصالح فهي خري وهم إخوان لكم ال ميكن أن ت

كأنكم صنوا أصل واحد ولكن   )) فإخوانكم : ((، تفهم من قوله ؟ جيوز اآلن املخالطة وال ال جيوز

العلم هنا ))  يعلم ((قوله:   )) واهللا يعلم المفسد من المصلح ((  . البد أن يكون يف ذلك إصالح

  : مالك؛ فقد قال بن  ؛ ألنه مل ينصب إال مفعوال واحدا علم املعرفة

   دية  لواحد ملتزمةتهمة     تع لعلم عرفان وظن 

يعين يعرف سبحانه وتعاىل يعلم علم معرفة املفسد من املصلح يف هذا ويف غريه ألن العربة بعموم اللفظ 

؛ بل  مل يقل: يعلم املفسد واملصلح )) يعلم المفسد من المصلح ((؛ وقوله:  ال خبصوص السبب

ضمن العلم معىن التمييز يعين يعلمه فيميز بني هذا وهذا فيجازي كل إنسان مبا قال: املفسد منه؛ كأنه 

يعلم  ((؛ وقوله:  ؛ ألن التمييز بني هذا وهذا يقتضي أن مييز بينهما أيضا يف الثواب واجلزاء يستحق

 ؟ وال ؛ عرفتم ، واإلصالح الديين والدنيوي يشمل اإلفساد الديين والدنيوي )) المفسد من المصلح

؛ كلمة  ؟ يف أمور الدين والدنيا فهو يعلم عزوجل املفسد من اإلنسان املصلح بس يف أمور الدنيا فقط

مصلح ومفسد هل تعين الذي فعال أفسد أو تشمل حىت من نوى اإلفساد واإلصالح ؟ حىت من نوى 

قد يكون إنسانا مفسدا حيب  ؛ وقد ال حيصل له مقصوده فمن كانت نيته اإلفساد فإن اهللا عامل به



؛ ولكن من  ؛ وقد يكون كذلك مصلحا ولكن حيال بينه وبني إصالحه إفساد اخللق وال يتسىن له ذلك

وهل يشمل هذا املفسد من املصلح يف شئون  . ستحقيعلم اهللا من نيته هذا أو هذا فإنه جيازيه مبا 

نص يف املراد يعين أا قطعية الدخول؛  لسببا اليتامى؟ يشمل معلوم ألن األصوليني يقولون: إن مسألة

؟ اإلصالح  فإذا قلنا يعين املفسد من املصلح يف مجيع الشئون فإن أول ما يدخل يف ذلك ما هي

قال اهللا تعاىل:   واإلفساد يف اليتامى ألا هي السبب، وما كان سببا فهي قطعي الدخول يف العموم .

 ((وجواا:  )) شاء اهللا ((لو شرطية شرطها قوله:  )) يز حكيمولو شاء اهللا ألعنتكم إن اهللا عز  ((

لو  ((؛ ومن حذفها قوله تعاىل:  ؟ غالبة واجبة أو غالبة )) لو ((وهل الالم يف جواب  )) ألعنتكم

أي لشق  )) ولو شاء اهللا ألعنتكم ((؛  وإال األكثر وجود الالم يف جواا )) نشاء جعلناه أجاجا

؛  ؛ أحدمها: أن جتعلوا طعامهم وشرام على حدة شق عليكم بأمرين يف مسألة اليتامى؟  ؛ مباذا عليكم

والثاين: أن تقدروا ذلك الطعام والشراب حبيث ال يبقى شيء يكون عرضة للطلب والفساد وهذا شيء 

اىل: قلت إنه مبعىن املشقة ومنه قوله تع ت؛ والعن وجل برمحته نفى ذلك ؛ ولكن اهللا عز شاق على الناس

ولو شاء اهللا ألعنتكم إن  ((؟ أي املشقة؛ ت ويش معىن العن )) منكم تذلك لمن خشي العن ((

 ((هذه اجلملة تعليل ملا سبق ولكن هل هو تعليل ملا سبق يف اآلية األخرية ))  اهللا عزيز حيكم

ألن  )) يسألونك عن الخمر والميسر ((أو حىت ملا سبق من قوله:  ))...  ويسألونك عن اليتامى

؟ حيتمل هذا وهذا لكن لو أخذنا بالعموم مل يكن فيه  هذه اآليات كلها معطوف بعضها على بعض

القدر وال  تقدم لنا أنه من أمساء اهللا عزوجل؛ وأن له ثالثة معان وهي: )) العزيز ((ومعىن  . مانع

 الشيخ :قهر  الطالب :؛  القدر بالسكون نعم الشيخ :القدر  الطالب :؟  فرق بينهما ؟ هذه القدري

؛ عزة القدر: أي ال يدانيه أحد يف علو شأنه؛ عزة القهر: ال  ، وعزة القهر، وعزة االمتناع عزة القدر

؛ فهو عزيز ال يعرتيه نقص،  ؛ عزة االمتناع: أي ميتنع عليه كل نقص وعيب يغلبه أحد بل هو الغالب



قدر عال وشأن  ؛ عزيز يعين ؟ يعين أنه ذو عالعزيز ال يعرتيه الذل بل هو الغالب القاهر سبحانه وت

فقد تقدم لنا أنه مشتق من احلكم واحلكمة وأن احلكم نوعان: كوين،  )) الحكيم ((أما  . الرفيع

؛ يعين كون الشيء على هذه الصورة هذه حكمة؛  ، وصورية ؛ وأن احلكمة نوعان: غائية وشرعي

؛ حكمة يف القدر صورته وغايته؛  ها اثنني تكون أربعة؛ فإذا ضربت اثنني في والغاية منه حكمة أيضا

. طيب وجه املناسبة خلتم اآلية الكرمية بالعزة واحلكمة: أنه سبحانه  حكمة يف الشرع صورته وغايته نعم

 ((وتعاىل له احلكم لو شاء ألعنتنا ألنه عزيز وهو صاحب السلطان؛ وألنه حكيم فهو صاحب احلكم 

ولكن مع كونه جل وعلى عزيزا حكيما فهو عفو ))  إن الحكم إال هللا (( )) أال له الخلق واألمر

 )) ما جعل عليكم في الدين من حرج ((رحيم وهلذا لطف بعباده يف هذه املسألة وغريها من املسائل 

وال  ((ما شفت فيه مناقشة  ؟ الشرح واضح وال أنتم))  وال تنكحوا المشركات ((مث قال اهللا تعاىل:  .

  ؛ ومنه قول الشاعر: النكاح يف األصل: الضم واجلمع )) المشركات حتى يؤمنتنكحوا 

    سهيال     عمرك اهللا كيف يجتمعانالثريا  أيها المنكح 

 يعين أيها املريد أن جتمع بني الثريا وسهيل 


